
                         Wrocław, dnia 23.02.2015r. 
 
 Ldz.           56/2015          
         

                   Wykonawcy w postępowaniu 
 

ZMIANA SIWZ 
 
Dotyczy: Postępowania: „Usługa drukowania biletów i druków wielkoformatowych dla potrzeb Opery Wrocławskiej” 

ZP/PN/02/15 
 
I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 

r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Zamawiający przed 
upływem terminu składania ofert zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną 
zmianę specyfikacji zamawiający zamieszcza  na  stronie internetowej 
http://www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=1242  

          na której udostępniana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
 
II. Wprowadzone zmiany: 

Zamawiający odstępuje  od wymogu złożenia przez Wykonawcę Aktualnej informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o 
których mowa  w art. 24 ust. 1 Pzp. 

 
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść SIWZ: 
 
1. Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ust 2: 

 
Było: 
 
„2. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.1 PZP: 

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

2). Aktualny odpis (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę) z właściwego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub samodzielnie pobrane wydruki 

komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub 

zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pobrane nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)  Aktualna informacja (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę)  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. (w 

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

4)  Aktualna informacja (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w 

odniesieniu do podmiotów zbiorowych, 

     (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

 



UWAGA: Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu 

sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 

zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca 

zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.” 

 

Jest: 

„2. JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O 

KTÓRYCH MOWA W ART.24 UST.1 PZP: 

1). Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wg załącznika nr 3 do SIWZ. 

2). Aktualny odpis (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez 

Wykonawcę) z właściwego Rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub samodzielnie pobrane wydruki 

komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego lub 

zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pobrane nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)  Aktualna informacja (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” 

przez Wykonawcę) z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w 

odniesieniu do podmiotów zbiorowych, 

     (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 

Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), 

 

2. Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ust 4: 
 
Było: 
 
„(…)Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty 
te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX.2.1), pkt. IX.2.2), pkt IX.2.3) 
oraz pkt IX.2.4) SIWZ.” 
 
Jest: 

„(…)Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te 
będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. IX.2.1), pkt. IX.2.2) oraz pkt IX.2.3) 
SIWZ.” 
 

3. Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ust 5 pkt 3: 
 
Było: 
 
„(…)3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 
złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w: pkt. IX.2.1), pkt. IX.2.2), pkt. IX.2.3), pkt. IX.2.4), 
pkt.IX.3” 



 
Jest: 
„(…)3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest 
złożyć samodzielnie dokumenty wymienione w: pkt. IX.2.1), pkt. IX.2.2), pkt. IX.2.3), pkt.IX.3” 

 
4. Rozdział IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ust 6: 

 
Było: 
 
„6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.2) składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed terminem składania ofert.     

2)  zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.3) składa zaświadczenie właściwego 

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8., wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.4) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1), 2) i 3) powyżej , 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

5) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu.” 

 
Jest: 
„6. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:  

1) zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.2) składa dokument lub dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy 

przed terminem składania ofert.     

2) zamiast dokumentów, o których mowa  powyżej w pkt. IX. 2.3) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 

że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2)  powyżej , 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 



administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się 

do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji 

dotyczących przedłożonego dokumentu.” 

 
5. Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt 15 

 
Było: 
 
„(…)UWAGA: nie otwierać przed dniem 26.02.2015r. godz.10.30” 
 
Jest: 

    „(…)UWAGA: nie otwierać przed dniem 02.03.2015r. godz.10.30” 
 

6. Rozdział XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 3 
 
Było: 

„(…)1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia            

26.02.2015r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 

(…)3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.02.2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 

552 (V p.).” 

 
Jest: 
„(…)1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ, należy złożyć do dnia            
02.03.2015r. do godziny 10:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 
(…)3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2015r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 552 
(V p.).” 

 
III. Pozostałe Warunki zamówienia pozostają bez zmian. 

 
IV. Zgodnie z  art. 38 ust. 4a pkt. 1)  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), ponieważ w 
postępowaniu (o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  

 
V. Zgodnie z  art. 12a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), ponieważ zmiana, o której 
mowa w pkt. I powyżej  jest istotna i prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
przedłuża termin składania ofert. 
 
W związku z charakterem wprowadzonych zmian, Zamawiający wyznacza termin składania ofert na: do  
02.03.2015 do godz 10.00. Otwarcie ofert 02.03.2015 godz 10.30. (Patrz punkt II.5 i II.6 powyżej). 

 
 

Z poważaniem 

Janusz Słoniowski 

Zastępca Dyrektora Opery Wrocławskiej 

 


